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AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular  

(Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto)  
  

Consideram-se Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º ciclo do ensino básico as 

atividades de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, 

nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o 

meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na educação.   

As AEC são de oferta obrigatória e de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa. Uma vez realizada 

a inscrição dos alunos nas atividades, os encarregados de educação comprometem -se a que os seus 

educandos as frequentem até ao final do ano letivo, no respeito pelo dever de assiduidade consagrado no 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar.   

A oferta das AEC deve ser adaptada ao contexto da escola com o objetivo de atingir o equilíbrio entre os 

interesses dos alunos, a formação e perfil dos profissionais que as asseguram e os recursos materiais e 

imateriais de cada território. Têm uma duração semanal de cinco, para os 1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade, 

e de três, para o 4.º ano de escolaridade.   

Ano  Atividade  N.º de horas  

1.º, 2.º e 3.º ano - 5 horas  Domínio Desportivo 

Desportos individuais –   
Ginástica  
Patinagem  
Atletismo  
Outras opções a definir  

2  

Domínio Artístico 

Expressões  

3  

4.º ano – 3 horas  Domínio Desportivo 

Desportos individuais –   
Ginástica  
Patinagem  
Atletismo  

Outras opções a definir  

2  

Domínio Artístico 

Expressões  

1  

As atividades de enriquecimento curricular ocorrerão no período da tarde, sempre que possível 

após o período curricular. 

O número máximo diário de horas será de duas (2X 60 minutos). 

As atividades de enriquecimento curricular terão lugar nas seguintes instalações do Agrupamento de Escolas 

D. Dinis, ou noutros espaços a definir em caso de necessidade.  

• Escola Básica de Lóios,   

• Escola Básica João dos Santos,   

• Escola Básica Luiza Neto Jorge,   

• Escola Básica N.º 195 (Aquilino Ribeiro)  

• Escola Básica Professor Agostinho Silva   


